EEN BERICHT IN
Redactie – 29 juni 2009
Jan Thade van Doesburgh ontvangt zilveren ere-penning

Burgemeester Jan Baas (links) overhandigde Jan Thade van Doesburgh de zilveren erepenning van de stad Enkhuizen. (Foto: Barend Hoekstra)
ENKHUIZEN – Na veertig jaar legt Jan Thade van Doesburgh zijn functie neer als voorzitter
van de Stichting Verzameling Semeijns de Vries van Doesburgh, beter bekend als Portret van
Enkhuizen. Afgelopen vrijdag ontving hij de zilveren ere-penning van de gemeente
Enkhuizen, uit handen van burgemeester Jan Baas.
Zijn zoon, Thade van Doesburgh, wordt de nieuwe voorzitter van de stichting, die belangrijke
objecten uit het gouden verleden van Enkhuizen beheert. De kern van de collectie bestaat uit
een veertigtal portretten van Enkhuizer patriciërs uit de 17e en 18e eeuw, waarvan ruim de
helft in bruikleen zijn gegeven aan de gemeente Enkhuizen. De portretten hangen al decennia
lang in het stadhuis. Voor iedereen te bewonderen.
In zijn dankwoord memoreerde Jan Thade van Doesburgh dat de stichting in 1966 werd
opgericht door zijn vader. Dat gebeurde nadat de oude heer Hesterman aan de bel had
getrokken. Hesterman was een telg uit een beroemde restaurateurs familie, waarvan drie
generaties bij restauraties van De Nachtwacht betrokken waren. ,,Hij overtuigde ons van de
noodzaak om de familieportretten eindelijk eens fatsoenlijk te onderhouden.”
Tegenwoordig wonen de Van Doesburghs overal, behalve in Enkhuizen. Toch blijft de band
met Enkhuizen sterk. In vroeger tijden was de familie gelieerd aan andere bekende Enkhuizer
geslachten, zoals Snouck van Loosen, De Vries, Buyskes en Semeijns.
Crisisoverleg
Hoe zijn de portretten uiteindelijk bij de familie Van Doesburgh terecht gekomen? De
scheidend voorzitter denkt het antwoord te weten. ,,Doordat enkele families geen
nakomelingen hadden, moet er crisisoverleg geweest zijn. Uiteindelijk werd besloten dat de

portretten naar de afstammelingen van Anna Wilhelmina de Vries zouden gaan. Zo kwamen
ze terecht bij mijn grootvader, Johan de Vries van Doesburgh. Wij hadden er niet om
gevraagd. Het gebeurde gewoon.‟‟
De portretten van de patriciërs vertonen een opmerkelijke onderlinge samenhang, door
historici omschreven als de „Enkhuizer School‟. Van Doesburgh: ,,Het is een hele bijzondere
ervaring als je deze betovering met andere mensen blijkt te mogen delen. Opeenvolgende
burgemeesters van Enkhuizen, en ook wethouders en ambtenaren, raakten allemaal bekoord
door de wonderlijke samenhang van deze groep eigenaardige portretten. Wij zijn dankbaar
voor de vriendschappen die hier uit voort zijn gekomen.”
Conditie
Vanaf nu is zijn zoon Thade van Doesburgh, de nieuwe voorzitter, verantwoordelijk voor het
beheer van de portretten. ,,Er zijn aardig wat kosten aan verbonden. Ieder jaar zijn we een
paar portretten een tijdje kwijt voor groot onderhoud. Die worden dan vervangen door andere
portretten uit de collectie. Dat gebeurt in overleg met de gemeente. De gemeente draagt ook
bij in de kosten, want het is privé niet te financieren. Gelukkig is de conditie van de collectie
op dit moment uitstekend te noemen. Dat is wel eens anders geweest.‟‟
De stichting geeft ook portretten in bruikleen aan musea voor tentoonstellingen. ,,Wij werken
ook altijd graag mee aan wetenschappelijke publicaties. Zo blijven vooraanstaande
kunsthistorici op de hoogte van het bestaan van de collectie. De meeste portretten blijven
echter op hun plek in het Enkhuizer stadhuis. Daar zijn ze zeer op hun plaats. Ze zijn
onmiskenbaar Enkhuizens.‟‟
Reacties
vloosen:
Zaterdag 3 april 2010 14:50 uur
Hier worden de roofridders geridderd. Mijnheer van Doesburgh weet niet hoe hij aan al die familieportretten is
gekomen. Waarschijnlijk omdat hij een afstammeling is van mevrouw De Vries. Niets mevrouw De Vries! Deze
familiestukken behoren tot de grootste roof van enkhuizer erfstukken einde 19 de eeuw door de heer De Vries van
Doesburgh, zijn voorvader.
En de meeste stukken behoren thuis inde Snouck van Loosen Stichting. Zie het verhaal op

http://home.kpn.nl/jochemvanloosen/runtime/

Wie was mevrouw Anna Wilhelmina de Vries?
Anna Wilhelmina de VRIES, geboren op 07-12-1805 te Edam, overleden op 02-03-1883 te
Rotterdam op 77-jarige leeftijd. Zie Collectie Semeyns de V. van D. : blz. 33.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 23-05-1827 te Edam met Ds. Herman Gerrit Jacobus van
DOESBURGH 12-65-1044, 27 jaar oud, Predikant 1823-1865, geboren op 07-02-1800 te
Heerewaarden, overleden op 17-04-1874 te Rotterdam op 74-jarige leeftijd. Zie Collectie
Semeyns de V. van D. : blz. 33.

zie het artikel van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis over
JOHANNA MARGARETHA DE VRIES (1794-1849) – haar rijke nicht
http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/Vries

en ook R.E.O. Ekkart, „Portretten van Johanna Margaretha de Vries, haar ouders
en haar grootouders in het weeshuis‟,
Steevast. Jaaruitgave van de Vereniging Oud Enkhuizen (1990) 4-15, op
http://www.oudenkhuizen.nl/index.php?id=HqOr3VPd3%2Fp66kI9a7s502Vgik
xrStBGpYBv&searchFor=ekkart&searchIn=kwd_keywords&category=text&cu
rrentpage=1
daarin zegt Ekkart:
“Ter nagedachtenis aan Johanna Margaretha de Vries werd achter het Weeshuis een
stenen monument met inscripties opgericht. In het gebouw werd de herinnering aan haar
levendig gehouden door een klein jeugdportret in pastei, dat met die van haar ouders in een
ovale lijst geplaatst is. Het lijdt geen twijfel dat deze drie portretjes afkomstig zijn uit het
bezit van Johanna Margaretha de Vries, maar niet zeker is of zij na haar dood rechtstreeks
met haar legaat in het Weeshuis zijn gekomen. Het is ook mogelijk dat zij geschonken zijn
door haar nicht en erfgename Anna Wilhelmina de Vries (1805-1883), echtgenote van ds.
Herman G.J. van Doesburgh of dat zij aanvankelijk een plaats hebben gehad in de zojuist
genoemde Stichting De Vries en later door deze stichting aan het Weeshuis zijn
overgedragen”

COLLECTIE SEMEIJNS DE VRIES VAN DOESBURGH (RA HAARLEM) Inv. Nr. 400 vermeldt het volgende:
Stukken betreffende de overdracht van een schilderij door administrateurs van het
liefdegesticht van mej. J.M. de Vries te Enkhuizen aan mr. J. de Vries van Doesburgh, en de
inbruikleengeving van dat schilderij aan de gemeente Enkhuizen. 1915 (1 omslag)
N.B. Later heeft mr. De Vries van Doesburgh het schilderij terugontvangen en de gemeente
een reproductie gegeven.

daarin zegt Ekkart verder:
“Die tweede serie bestaat uit drie ovale olieverfportretten van 79 bij 66 cm, waarop Mr.
Arent Diderik de Vries van Vossen (1740-1808), zijn vrouw Petronella Margaretha
Duyvensz (1746-1800) en hun dochter Cornelia Immagonda van Vossen zijn afgebeeld. Het
kinderportret is aan de achterzijde gemerkt 'Thim pinxit 1774', waardoor het duidelijk
wordt dat de kleine Cornelia Immagonda, die in december 1769 geboren was, op vierjarige
leeftijd is geportretteerd. De beeltenissen van haar ouders zullen in hetzelfde jaar of kort
daarvoor zijn geschilderd. De drie portretten sluiten nauw aan bij een reeks van acht
schilderijen op hetzelfde formaat, waarop de moeder, vier broers en drie schoonzusters van
Petronella Margaretha Duyvensz zijn afgebeeld en die thans als bruikleen van de Stichting
Semeijns de Vries van Doesburgh in het Enkhuizer Stadhuis hangen”

COLLECTIE SEMEIJNS DE VRIES VAN DOESBURGH (RA HAARLEM) Inv. Nr. 487 vermeldt het volgende:
Register houdende de stamlijst I, Staak G of Simon. Met ter documentatie verzamelde stukken
(krante)knipsels, foto‟s e.d.. Aangelegd door P.J. Buyskes,
bijgewerkt door mr. J. de Vries van Doesburgh. 1897

N.B. op blz. 106 De miniaturen van mr. Arend Diderik de Vries van Vossen (1740-1808) en
Petronella Margaretha Duyvensz (1746-1800) z.j.
Op blz. 114. De miniatuur van hun dochter Cornelia Immagonda van Vossen (1769-1839).
Z.j.
Op blz. 131. Het portret (litho) van ds. H.G.J. van Doesburgh z.j.

tenslotte zegt Ekkart:
“Het is waarschijnlijk dat de elf ovale portretten van de hand van de schilder Thim samen
met de even grote, maar door een andere schilder vervaardigde beeltenis van de al in 1767
overleden vader Cornelis Francois Duyvensz behoord hebben tot het bezit van Johanna
Margaretha de Vries. De portretten van Arent Diderik de Vries van Vossen en zijn vrouw
en dochter zijn na haar dood, evenals de pastels door Anspach, direct of via een omweg in
het Weeshuis terecht gekomen. De overige schilderijen gingen waarschijnlijk naar de nicht
en erfgename van Johanna Margaretha, Anna Wilhelmina van Doesburgh, geboren de
Vries, die de laatste telg van deze tak van de familie De Vries was, en kwamen op die
manier terecht bij de familie Semeijns de Vries van Doesburgh”

COLLECTIE SEMEIJNS DE VRIES VAN DOESBURGH (RA HAARLEM) :
In de collectie wordt het portret van Cornelis Francois Duyvensz in het geheel niet genoemd.
Wel vinden wij het volgende stuk onder inv. 376:
Stukken betreffende de verwerving van tien geschilderde portretten uit de boedel van mej.
M.M. Snouck van Loosen
door mr. J. de Vries van Doesburgh 1892-1894, 1898-1899
1 omslag

CONCLUSIE:
De meeste familieportretten alsmede de familiepapieren in de
collecties Semeijns de Vries van Doesburgh zijn toegevoegd aan het
einde van
de negentiende eeuw en behoorden niet tot de erfstukken van de
familie De Vries of Van Doesburgh;
De grootste kunstkenner van ons land, de heer Ekkart, is bijzonder
lichtzinnig te werk gegaan om voetstoots aan te nemen dat een deel
van de portretten
tot het bezit van Johanna Margaretha de Vries zouden hebben
behoord;
Uit de stukken in de Collectie (familiepapieren) Semeijns de Vries van
Doesburgh is duidelijk dat Anna Wilhelmina de Vries (de voorouder
van de familie)
geen familieportretten bezat en ook niet had geërfd van haar nicht
Johanna;

Uit de manier waarop mr. Johan de Vries van Doesburgh het orginele
pastel uit de Liefdesstichting van Mej. J.M. de Vries verwijderde en
voor een reproductie
verruilde blijkt iets van zijn werkwijze en verzamelwoede;
De correspondentie van de Beheerders van de Snouck van Loosen
Stichting (inv. 376) over een aantal jaren maakt eens te meer duidelijk
dat mr. Johan van Doesburgh over “lijken” ging als zijn eerzucht hem
parten speelde;
Kortom, als de huidige beheerders menen dat deze erfstukken hen zijn
aangeboden omdat zij de nog enige overgebleven erfgenamen zijn of
waren, dan vergissen zij zich zeer. Ook zijn deze erfstukken hen niet
toe komen vallen. Er is voldoende bewijs dat de meeste stukken zijn
geroofd!

